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   مقدمة 
الحمــد للــه و الصــاة و الســام عــي رســول اللــه ســيدنا 

ــد  ــن وااله ,  وبع ــلم وم ــه و س ــه علي ــي الل ــد ص محم

فإن اإلهتامم برتبية النشء املســلم عي العقيدة اإلســامية 

الصحيحــة هــو أهــم املطالــب الســيام يف أيامنــا هــذه التي 

كــرت فيهــا  العقائــد الفاســدة و األفــكار الهدامــة , وملــا 

كانــت مســئولية تربيــة ذلــك النــشء تقــع يف املقــام األول 

عــي عاتــق والديهــم فقــد قمــت بعون اللــه تعــايل بجمع 

وترتيــب تلــك املــادة حتــي تكــون مســاعدة لهــم يف القيام 

بدورهــم وواجبهــم نحــو أبنائهــم , وأود أن أشــر بــأن تلك 

املــادة مناســبة لألطفــال مــن عمــر ثــاث ســنوات وحتــي 

ــر السادســة وال يغرنكــم وجــود بعــض املصطلحــات  عم

فالطفــل يف هــذا العمــر يســتطيع اســتيعاب ذلــك , 

         والله الهادي إيل سواء الرصاط .          كتبه                    

                                                    أبو حازم األثري
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معني العقيدة اإلسامية

هي اإلميان الجازم بالله تعايل و ما يجب له من 

كامالت  واإلميان باملائكة واإلميان بالرسل عليهم 

السام والكتب املنزلة عليهم من الله و اإلميان 

بالقدر خره ورشه 
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ــايل  ــه تع ــد الل ــي نعب ــدة حت ــم العقي نحــن نتعل

عبــادة صحيحــة موافقــة ملــا يحبــه اللــه ويرضــاه 

مــا ال عــن رأت  فيهــا  التــي  بالجنــة  فنفــوز 

وال أذن ســمعت وال خطــر عــي قلــب بــر 

ملاذا نتعلم العقيدة ؟

سؤال
ما هي الفائدة التي تعود علينا من تعلم 

العقيدة اإلسامية ؟
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مسائل البد من تعلمها 

و العمل بها

يا بني – رحمك الله -إن سئلت :-

من ربك ؟
فقل ريب الله .

الذي خلقني و رزقني ورباين .

وما دينك ؟ 
فقل ديني اإلسام .

» إن الدين عند الله اإلسام » .

و من النبي الذي أرسل فيكم ؟ 
فقل محمد صي الله عليه و سلم .
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معين ال إله إال اهلل ..
ال معبود بحق إال الله .  -

أي أنه ال يستحق العبادة أحد إال الله   -

جميع اآللهة التي تعبد من دون الله باطلة .  -

فعبادة الشمس و القمر و النجوم عبادة باطلة   -

وعبادة الشياطن أو املائكة أو الصالحن من الناس   -

عبادة باطلة ال تصح .

من يرصف العبادة لغر الله هو كافر .  -

- من يرك مع الله أحد يف العباده فهو مرك .
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معين حممد رسول اهلل..   

- اإلميان بأنه صي الله عليه وسلم آخر الرسل .

- التصديق مبا ما أخرب به .

- طاعته فيام أمر به .

- اجتناب ما نهي عنه .
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صور من العبادات الباطلة 

عبادة األصنام 

عبادة البقر
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صور من العبادات الباطلة 

عبادة الشمس 
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صور من العبادات الباطلة 

عبادة النار

عبادة النجوم
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صور من العبادات الباطلة 

  هل يجوز السجود لغر الله؟ سؤال
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هل حفظت سورة الكافرون ؟

  من هم الكافرون ؟سؤال
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  التوحيد وأنوعه

معنــي التوحيــد : هــو إفــراد اللــه 
تعــايل مبــا يختــص بــه ســبحانه مــن الربوبيــة 

ــي ال  ــات  الت ــامء و الصف ــة و األس و األلوهي

ــبيه . ــا  أو ش ــه فيه ــل ل مثي

التوحيد ثاثة أنواع :
1- توحيد الربوبية .

2- توحيد األلوهية .

3- توحيد األسامء و الصفات .
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معين توحيد الربوبي�ة

- إفــراد اللــه تعــايل بالخلــق و امللــك 

و التدبــر  .

- فهــو ســبحانه الخالــق الــرازق املحي 

املميــت و النافــع و الضار . 

ــذي  ــه ال ــم الل ــايل »  إن ربك ــال تع ق

خلــق الســاموات و األرض « –األعــراف 54
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ــة  ــد الربوبي ــك بتوحي ــال معرفت ــن خ م

؟ الصــور  هــذه  عليــه  تــدل  الــذي  مــا 
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معين توحيد األلوهية

-  إفــراد اللــه تعــايل بالعبــادة أي أنــه 

ســبحانه هــو املســتحق لها .

ــد الــذي مــن أجلــه  ــذا التوحي - ه

أرســل الله الرســل إيل قومهم ليعدبوا 

اللــه وحــده وال يركــوا بــه غــره .

- فالصــاة و الصيــام والدعاء و الذبح 

و النــذر  وجميــع أنــواع العبــادات ال 

تكــون إال للــه .
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- قال الله تعايل :

» وما خلقت الجن و اإلنس إال ليعبدون 

« - الذاريات 56

- وقال الله تعايل :

» وما أرسلنا قبلك من رسول إال نوحي 

إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون « - األنبياء 25

- وقال الله تعايل :

» وال تجعل مع الله إلها ً آخر« - اإلرساء 39
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من العبادات التي يحبها الله 

قراءة

 القرأن الكريم 

الصاة 

  عي وقتها 
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أسئلة

من خال دراستك لآليات السابقة 

ملاذا خلقنا الله عز وجل ؟

ما هو جوهر دعوة األنبياء و الرسل ؟

ما معني الرك بالله ؟
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معين توحيد األسماء و الصفات 

معني هذا النوع من التوحيد هو إفراد   -

الله تعايل مبا وصف أو سمي به نفسه يف 

القرأن أو أخرب به النبي صي الله عليه و 

سلم  .

و أسامء الله تعايل كلها حسني وصفاته      -

سبحانه كلها عليا .

- الله تعايل له الكامل املطلق وهو منزه 

عن النقص . 
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- ينبغــي عــي املســلم دعــاء اللــه تعــايل 
ــك  ــاين تل ــتحضار مع ــني واس ــامئه الحس بأس

األســامء 

 قال تعايل » ولله األســامء الحســني فادعوه 

ــامئه « -  ــدون يف أس ــن يلح ــه وذروا الذي ب
األعــراف 180.

- من أسامء الله تعايل الحسني
الرحمــن - الرحيم - امللك - القدوس - الســام 

- املؤمــن - املهيمــن - العزيــز- الجبار - املتكرب 

- األول - اآلخر .
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من أسامء الله تعايل » الشايف «
معني هذا االسم : أن الله يشفي عباده من 

األمراض الجسدية و الروحية .

عن عائشة ريض الله عنها أن النبي صي الله 

عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله ميسح بيده 

اليمني ويقول » اللهم رب الناس , اذهب 

البأس , اشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك 

شفاءا ً ال يغادر سقام ً «

ناقش والديك حول أسامء الله وصفاته. 
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أسئلة

من خال دراستك لتوحيد األسامء و الصفات   من خال دراستك لتوحيد األسامء و الصفات   

هل الله عز وجل ينام ويستيقظ ؟

هل الله عز وجل مييش بن الناس ؟

هل الله عز وجل يندم عي أفعاله ؟

هل الله عز وجل يأكل الطعام ؟

هل الله عز وجل محتاج إيل ولد وزوجة؟
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اسأل والديك عن معاين أسامء  الله الحسني 

اآلتية  : - 

هل الله عز وجل قادر عي كل شئ؟

هل الله عز وجل يحب عباده املؤمنن ؟

هل الله عز وجل ينرص رسله عي الكافرين  ؟

هل الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفي ؟

هل الله عز وجل يحي املويت ؟

الستر - املقيت - الصمد - الرحمن - 

الرحيم - القيوم - الله .
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تفسر سورة اإلخاص 

قل هو الله أحد : قل يا محمد أن الله 

واحد ال ثاين له أو رشيك .

الله الصمد : الذي ليس له جوف وال يأكل 

وال يرب و كل الكائنات تحتاج إليه .
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مل يلد ومل يولد : أي مل يصدر عنه ولد ومل 

يصدر هو عن شئ .

فهو سبحانه ليس له ابن وليس له أب .

مل يكن له كفوا ً أحد : أي مل يساويه أحد 

, ومل يشاركه أحد من صفات كامله .  

ما الذي نتعلمته من سورة سؤال

اإلخاص ؟ 
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  اإلميان باملائكة 

ــه تعــايل ال  ــق الل ــق مــن خل املائكــة: هــم خل

ــور  ــن ن ــه م ــم الل ــون خلقه ــون وال يرب يأكل

وهــم يعبــدون اللــه تعــايل دامئــا ً وال يعصونــه 

ــاء  ــم أتقي ــره فه ــذ أوام ــون بتنفي ــدا ً ويقوم أب

ــاء . أنقي

- مــن املائكــة مــن لــه جناحــان ومنهــم مــن له 

ثاثــة أجنحــة ومنهــم مــن لــه أكــر مــن ذلك .

- أفضــل املائكــة هــو جربيــل عليه الســام وهو 

الــذي كان ينــزل بالوحــي عــي األنبياء  .
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- مــن املائكــة مــن وكله الله باملطــر و النبات 

ــن  ــم م ــام ومنه ــه الس ــل علي ــو ميكائي وه

وكلــه اللــه بالنفــخ يف الصــور وهــو إرسافيــل 

عليــه الســام ومنهــم مــن وكلــه اللــه بقبــض 

األرواح وهــو ملــك املــوت ولــه مــن يعاونــه 

مــن املائكــة ومــن املائكــة من يحمــل عرش 

ــن  ــم م ــرش ومنه ــة الع ــن وهــم حمل الرحم

يكتــب أعــامل البــر وهــم الكــرام الكاتبــن  

ومنهــم منكــر ونكــر اللــذان يســأالن امليــت 

يف قــربه عــن ربــه ؟ ودينــه ؟ ونبيــه؟  
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   اإلميان بالرسل  

ــاس  ــة الن ــه تعــايل الرســل لهداي أرســل الل

ــرك  ــه وحــده وت ــادة الل و دعوتهــم إيل عب

ــادة مــا ســواه ســبحانه . عب

الرســل بــر مثلنــا إال أن اللــه اصطفاهــم 

واختارهــم لتبليــغ رســالته عــن طريــق 

ــي . الوح

معنــي اإلميــان بالرســل هــو التصديــق 

الجــازم بأنهــم بلغــوا رســاالت ربهــم عــي 

ــيئا ً . ــوا ش ــه  ومل يكتم ــل وج أكم
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- من صفات األنبياء عليهم السام ) الصدق - األمانة 

- التبليغ - الفطانة (.

األنبياء أولو العزم الذين تحملوا املشاق الكبرة يف 

أقوامهم هم : 

1- محمد صي الله عليه وسلم .

2- إبراهيم عليه السام .

3- مويس عليه السام .

4- عييس عليه السام .

5- نوح عليه السام .

- املسلم يؤمن بجميع أنبياء الله ويحبهم ويقتدي 

بهم وأخر الرسل هو نبينا محمد صي الله عليه 

وسلم .
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        اإلميان بالكتب 

- اإلميــان بالكتــب معنــاه التصديــق الجــازم 

بالرســاالت و الكتــب التــي أرســلها اللــه إيل 

عبــاده عــن طريــق الرســل و األنبيــاء .

من الكتب التي أرسلها الله تعايل :

ــه  ــه عــي نبي ــا الل ــم : أنزله صحــف إبراهي

ــم . إبراهي

التوراة : أنزلها الله عي نبيه مويس .

اإلنجيل : أنزله الله عي نبيه عييس .

ــا  ــي نبين ــه ع ــه الل ــم : أنزل ــرآن الكري الق

ــلم . ــه وس ــه علي ــي الل ــد ص محم
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        اإلميان باليوم اآلخر  

اإلميان باليوم اآلخر معناه التصديق 

الجازم بأن الله تعايل سيبعث الناس 

جميعا ً بعد موتهم ليحاسبهم عي 

أعاملهم .

الله يدخل عباده املؤمنن الجنة ويعذب 

عباده الكافرين يف النار . 

سؤال
ما هي األعامل التي تقربنا 

من الجنة وتبعدنا من النار؟ 
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   اإلميان بالقدر

اإلميــان بالقــدر : هــو التصديــق الجــازم بأن  

كل مــا يقــع يف هــذه الدنيــا مــن خــر أو رش 

ــه , وأن  ــه تعــايل وقدرت هــو بقــدر مــن الل

مــا أصــاب اإلنســان مل يكــن ليخطئــوه ومــا 

أخطــأؤه مل يكــن ليصيبــه ... 

قــال تعــايل » إنــا كل شــئ خلقنــاه بقــدر « 

- القمــر 49 .
فاملســلم يــريض بقضــاء الله وقــدره و يحمد 

اللــه عــي كل حال .

انتهي الجزء األول 
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